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Hapam Poland w Łodzi poszukuje konstruktora
elektryka, który będzie wykonywał schematy
napędów silnikowych do odłączników
wysokiego napięcia.
Hapam jest niezależnym producentem odłączników i uziemników wysokiego napięcia do podstacji
zewnętrznych i wewnętrznych (zakres napięcia 36 kV - 800 kV) i dostarczył ponad 200.000
odłączników w ponad 100 krajach na całym świecie. Hapam prowadzi działalność w nowoczesnych i
dobrze wyposażonych obiektach z fabrykami w Holandii, Polsce i Wietnamie. Nasza firma prowadzi
ciągłą politykę ulepszania konstrukcji odłączników, w tym nowszych wymagań wynikających z rozwoju
sieci odnawialnych w zakresie łączenia farm wiatrowych na lądzie i na morzu (dla AC i DC), co
sprawia, że jesteśmy jednym z wiodących producentów odłączników na świecie.

Stawiając na praktyczne rozwiązania, jakość wykonania jest u nas na pierwszym miejscu.
Praca w Hapam to atrakcyjne i przyjazne środowisko pracy, w którym doceniamy
umiejętności pracownika.
Twoje obowiązki:
 Ocena specyfikacji przesłanej przez klientów z całego świata i sporządzenie
schematów połączeń z odpowiednimi komponentami,
 Sporządzanie listy zespołów dla działu produkcji,
 Weryfikacja w porozumieniu z działem produkcji, sprawdzenie zgodności
wyprodukowanych napędów ze specyfikacją.
 Usprawnianie konstrukcji produkowanych napędów
Szukamy osoby z poniższymi kompetencjami:
 Doświadczenie w tworzeniu rysunków / schematów elektrycznych
 Ukończone Technikum elektryczne, elektromechaniczne lub pokrewne.
 Praktyczna znajomość pakietu MS Office, Autocad, oraz modelowania 3D
 Dobre umiejętności komunikacyjne, praca zarówno w zespole, jak i samodzielnie
 Znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym
atutem.
W zamian firma oferuje:
 Wprowadzimy Cię w świat wysokiego napięcia i nauczymy wszystkiego, co
powinieneś wiedzieć.
 Otrzymasz wsparcie od trzech innych kolegów, którzy wykonują podobną pracę.
 Elastyczne 8 godziny pracy między 6.00 a 19.00.
 Dodatek urlopowy i świąteczny, oraz premia roczna, miesięczne wynagrodzenie
wynoszące od 4 000 do 5 000 zł brutto, w zależności od kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego. Dodatek urlopowy i świąteczny, oraz premia roczna, premie podwyższą
Twoje wynagrodzenie o 15% do 20%.
 3 tygodnie wakacji letnich (lipiec / sierpień)
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na email: hapam@hapam.pl,
kontakt pod nr tel. 42 663 54 50.
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